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สมัผสัความงาม สมัผสัจอรเ์จีย 8 วนั 5 คืน 

ทบิลิซ่ี-บาทูมี 
ท่องเท่ียวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพนัปี 
และความงดงามเขตเทือกเขาคอเคซสั 

เข้าทบิลิซ่ี ออกบาทูมี เท่ียวแบบไม่ย้อนเส้นทาง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง   13-20 พ.ค. / 10-17 มิ.ย.2566 
 

วนัแรก   สนำมบินสุวรรณภมิู 
20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมาย 9 ROW U เคาน์เตอรส์ายการบิน Turkish 

Airlines เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านในการเชค็อินบตัรโดยสารและโหลด
สมัภาระ (กรณุาตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง)  

23.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK069 
 

วนัทีส่อง สนำมบินอิสตนับุล (ตุรกี)-สนำมบินทบิลิซี ่(จอรเ์จีย) 
05.15 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนัน้ให้ท่านเปล่ียนเคร่ือง 
06.40 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK378 
09.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรงุทบิลิซ่ี ประเทศจอรเ์จีย (เวลาประเทศจอรเ์จยีชา้กว่าไทยประมาณ 3 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัท่านทีส่นามบนิ
น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองทบิลิซ่ี เมืองหลวงของประเทศจอรเ์จีย ทีม่คีวามส าคญัของประวตัศิาสตรม์ากมาย
และมโีครงสรา้งสถาปัตยกรรมทีส่วยงามและเป็นเมอืงใหญ่สุดของจอรเ์จยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าครูาหรอืเรยีกว่าแม่น ้า

วันที่ / 
2023 

โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  

   TK069     BKK-IST     2305-0515+1 
TK378     IST-TBS     0640-0955 
TK393     TBS-IST     2055-2200 
TK068     IST-BKK     0145-1520 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ     - 

2 

สนามบินอิสตันบุล-สนามบินทบิลิซ่ี-โบสถ์เมเตห์คี-ชมเมืองเก่าทบิลิซ่ี- 
ถ่ายรูปโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่-น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-โบสถ์ทริ
นิตี-้เดินเล่นย่านถนนคนเดินจานชาร์เดนี 
พิเศษ!! อาหารค่ำพร้อมชมการแสดง 

   
Iveria Inn Tbilisi  
หรือระดับเทียบเท่า  * * * * 

3 
ทบิลิซ่ี-อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย-มิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี- 
วิหารจวารี-ทบิลิซ่ี-ฟรีดอมสแควร์-ช้อปปิ้งย่านถนนรัสตาเวลี 
พิเศษ!! ไวน์ท่านละ 1 แก้ว 

   
Iveria Inn Tbilisi  
หรือระดับเทียบเท่า  * * * * 

4 
ทบิลิซ่ี-เดินทางสู่เส้นทางคอเคซัส-ป้อมอนานูรี-ชมวิวอ่างเก็บน้ำซินวาฃี-กูดาอูรี-อนุสรณ์
สถานจอร์เจียรัสเซีย-คาซเบกี-4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ทรินิตี้-กูดาอูรี    

Gudauri Inn 
หรือระดับเทียบเท่า  * * * * 

5 กูดาอูรี-กอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-บอร์โจมี    
Borjomi Palace 
หรือระดับเทียบเท่า  * * * * 

6 
บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว-คูทายซี-อารามจิลาติ-วิหารบากราติ- 
บาทูม-ี    

Best Western Batumi 
หรือระดับเทียบเท่า  * * * * 
* 

7 
บาทูมี-ล่องเรือทะเลดำ-ถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนิโน-ชมเมืองเก่าบาทูมี, จัตุรัสยุโรป-ช้
อปปิ้งเมโทรซิตี้มอลล-์สนามบินบาทูมี    - 

8 สนามบินอิสตันบุล-สนามบินสุวรรณภูมิ    - 
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มติควาร ีน าท่านชมโบสถเ์มเตห์คี Metekhi Church โบสถ์ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์ยูคู่่บา้นคู่เมอืงของทบลิซิ ีตัง้อยู่
บรเิวณรมิหน้าผาของแม่น ้ามทวาร ีเป็นโบสถ์หนึ่งทีส่รา้งอยูใ่นบรเิวณทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ ซึง่เป็นประเพณีโบราณ
ทีม่มีาแต่ก่อน กษตัรยิว์าคตงั ที ่1 แห่งจอรก์าซาล ีไดส้รา้งป้อมและโบสถ์ไวท้ีบ่รเิวณน้ี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 
ไดม้กีารสรา้งขยายโดยกษตัรยิ ์เซน็ต ์เดมทิรอีสั ที ่2 ใหม้โีดมสงูเป็นสญัลกัษณ์ของโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อก ต่อมา
ไดถู้กท าลายและไดม้กีารก่อสรา้งขึน้อกีหลายครัง้ จนในปีค.ศ.1235 ไดถู้กพวกมองโกลบุกท าลายและกไ็ดส้รา้งขึน้
ใหม่อกีครัง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  ใหท้่านเดนิเทีย่วชมย่านเมอืงเก่าของกรงุทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึง่จะท าท่านไดพ้บเหน็ความสวยงามและ

สสีนัของอาคารบา้นเรอืนทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นโดยผสมผสานกนัระหว่างศลิปะของเปอรเ์ซยีและยุโรป ท า
ใหจ้อรเ์จยีมเีอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของตะวนัตกและตะวนัออกในประเทศเดยีว แวะชมและถ่ายรปูภายนอกกบั
โรงอาบน ้าแร่เก่าแก่ Sulphur Bath ในย่านโซโลลาก ีซึง่ทีน่ี่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องบ่อน ้ารอ้นก ามะถนัธรรมชาต ิ
จากนัน้น าท่านชมกรุงทบลิซิี ่ซึง่เป็นศูนยก์ลางการท าอุตสาหกรรมและวฒันธรรมในภมูภิาคคอเคซสั ใน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงนี้อยูใ่นเสน้ทางสายไหมหรอื Silk Road และปัจจบุนัยงัมบีทบาทส าคญัในฐานะศูนยก์ลางการ
ขนส่งและการคา้ เน่ืองจากความไดเ้ปรยีบทางยทุธศาสตรใ์นแงท่ีต่ ัง้ทีเ่ป็นจุดตดัระหว่างทวปีเอเชยีกบัยุโรป จากนัน้
น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึน้ชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สรา้งขึน้ครัง้แรกชว่ง
ครสิตว์รรษที ่4 ในรปูแบบของชรูสิ ทซเิค อนัหมายถงึรปูแบบทีไ่ม่มคีวามสม ่าเสมอกนั ต่อมาในราวศตวรรษที ่7 
สมยัของราชวงศอ์ูมยัยาดมกีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายออกไปอกี และในสมยัของกษตัรยิเ์ดวดิ ปี ค.ศ.1089-1125 มี
การสรา้งเพิม่เตมิอกี เมื่อพวกมองโกลเขา้มายดึครอง จงึเรยีกชือ่ป้อมแห่งนี้ว่านารนิกาลา Narin Qala ซึง่มคีวาม
หมายถงึป้อมอนัเลก็ Little Fortress โดยบางส่วนไดพ้งัทลายลงเพราะเกดิแผ่นดนิไหวและถูกรือ้ท าลายไป น าท่าน
ถ่ายรปูกบัสะพานสนัติภาพ The Bridge of Peace สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหวา่งตวัเมอืงเก่าและ
เมอืงใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.2010 จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิน้หนึ่งซึง่พาดผ่าน
แม่น ้าครูา จากนัน้น าท่านชมโบสถท์รินิต้ี Holy Trinity Cathedral วหิารศกัดิส์ทิธิข์องทบลิซิี ่ทีเ่รยีกกนัว่า 
Sameba เป็นโบสถ์หลกัของครสิตจกัรออรโ์ธดอกจอรเ์จยีตัง้อยูใ่นทบลิซิเีมอืงหลวงของจอรเ์จยี สรา้งขึน้ระหว่างปี 
ค.ศ.1995 ถงึ ปี ค.ศ.2004 และเป็นวหิารทีส่งูทีสุ่ดอนัดบัที ่3 ของโบสถ์ออรโ์ธดอกซ์ในโลก ใหท้า่นเดนิเล่นในย่าน
ถนนจานซารเ์ดนี Jan Shardeni Street ถนนคนเดนิสายเลก็ๆ ศูนยร์วมทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมหลงัจาก
ช่วงยุคฟ้ืนฟใูนชว่งศตวรรษที ่9 ต่อมาไดม้กีารเปลีย่นชื่อถนนเป็นซารเ์ดนีเพื่อเป็นเกยีรตแิก่นกัท่องเทีย่วชาว
ฝรัง่เศส Jean Chardin ปัจจุบนัสายนี้เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แฟชัน่ รา้นอาหารและรา้นกาแฟเก๋ๆ มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงโชว ์
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Iveria Hotel Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 



Gorgeous of Georgia!!8D5N/TK, 13-20May, 10-17Jun2023    5 

วนัทีส่ำม ทบิลิซี-่อนุสำวรียจ์อรเ์จีย-มิทสเคต้ำ-วิหำรเวติสเคอเวรี-วิหำรจวำรี-ช้อปป้ิงย่ำนฟรีดอมสแควร ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านชม อนุสาวรียป์ระวติัศาสตรจ์อรเ์จีย The 
Chronicle of Georgia มลีกัษณะเป็นแท่งหนิสดี าขนาดใหญ่
แกะสลกัเป็นรปูต่างๆ ทีส่ื่อถงึเรือ่งราวในอดตีของประเทศ
จอรเ์จยี สรา้งขึน้โดยซุราป สถาปนิกชื่อดงัก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ.
1985 ประกอบดว้ยแทง่เสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสงู 35 เมตร 
แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนัน่คอื ส่วนล่างสุด
เกีย่วกบัพระคมัภรีข์องศาสนาครสิต ์ส่วนกลางเกีย่วกบัเรื่อง
ของขา้ราชการชนชัน้สงูของจอรเ์จยี และส่วนบนเกีย่วกบั
เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมววิเมอืง
จากมมุสงูไดจ้ากสถานทีแ่ห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมือง
มิทสเคต้า Mtskheta  ศูนยก์ลางทางศาสนาของประเทศ
จอรเ์จยี เมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของจอรเ์จยีอายุกว่า 3,000 ปี 
ตัง้อยูห่่างจากกรงุทบลิซิ ีประมาณ 25 กม. (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 35 นาท)ี จากนัน้น าทา่นชมเมอืงมทิสเคตา้ทีเ่คยเป็น
เมอืงหลวงของอาณาจกัรไอบเีรยี ซึง่เป็นราชอาณาจกัรเก่า
ของจอรเ์จยีในช่วง 400-  500 ปีก่อนครสิตกาล พรอ้มใหท้่าน
ชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ทีส่รา้ง
ราวศตวรรษที ่11 ถอืเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาทีศ่กัดิส์ทิธิ ์
ทีสุ่ดของจอรเ์จยีสรา้งขึน้โดยสถาปนิกชาวจอรเ์จยี ชื่อ 
Arsukisdze มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ อกีทัง้ยงั
เป็นศูนยก์ลางทีท่ าใหช้าวจอรเ์จยีเปลีย่นความเชื่อและหนัมา
นับถอืศาสนาครสิต ์และใหศ้าสนาครสิตม์าเป็นศาสนาประจ า
ชาตขิองจอรเ์จยีเมื่อปี ค.ศ.337 และถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งยุคโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจอรเ์จยี ภายในมี
ภาพเขยีนสเีฟรสโกอ้ย่างงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Chamber of Wine พเิศษ!! พรอ้มไวน์ท่านละ 1 แกว้ 
บ่าย น าท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึง่เป็นวหิารในรปูแบบของครสิตศ์าสนานิกายออรโ์ธดอกทีถู่กสรา้งขึน้ใน

ราวศตวรรษที ่6 วหิารแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขาทีม่แีม่น ้าสองสายไหลมา  บรรจบกนั คอื แม่น ้ามคิวาร ีและแม่น ้าอรกัว ี
ซึง่ถดัจากเมอืงมทิสเคตา้ไปยงับรเิวณทีก่วา้งใหญ่ซึง่ในอดตีเคยเป็นอาณาจกัรของไอบเีรยี สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางกลบัเขา้สู่เขตเมอืงทบลิซิี ่อสิระใหท้่านเดนิเล่น ย่านฟรีดอมสแควร ์Freedom Square จตัุรสัทีส่ะทอ้นถงึ
การเป็นอสิระของชาวจอรเ์จยีหรอืชาวจอรเ์จยีเรยีกว่าจตัุรสัแหง่เสรภีาพ Liberty Square และยงัสมมารถเดนิเล่นใน
ย่านถนนรสัตาเวลี Rustaveli Street ทีเ่ตม็ไปดว้ยสถานทีส่ าคญัๆ และสถาปัตยกรรมสวยงาม อาท ิอาคาร
รฐัสภา โรงละคร โรงโอเปร่า อนุเสาวรยีโ์ชทา โรงยมิทีม่สีไตลก์ารก่อสรา้งแบบคลาสสคิ สถานีรถไฟ และยงัมี
รา้นคา้พืน้เมอืงต่างๆ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Iveria Hotel Tbilisi หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีสี่ ่ ทบิลิซี-่คอเคซสั-กดูำอรูี-คำซเบกี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 

 
น าท่านออกเดนิทางไปตามทางหลวงทีส่ าคญัซึง่เป็นเสน้ทางส าหรบัใชใ้นดา้นการทหารทีเ่รยีกวา่ Georgian Military 
Highway ทีส่รา้งขึน้ในสมยัทีจ่อรเ์จยีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหภาพโซเวยีต เป็นถนนเสน้ทางเดยีวทีจ่ะน า
ท่านเดนิทางสู่เทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ หรอื Greater Caucasus ทีม่คีวามยาวประมาณ1,100 กม.ทีเ่ป็นเสน้กัน้
พรมแดนระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี เดนิทางสู่ อนานูรี Ananuri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน
ชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สถานทีอ่นัเก่าแก่มกี าแพงลอ้มรอบและตัง้อยู่รมิแม่น ้าอรกัว ีเป็นป้อมปราการ 
ในศตวรรษที ่16-17 ภายในยงัมโีบสถ์ 2 หลงัทีถู่กสรา้งอย่างงดงามและยงัมหีอคอยทีส่งูใหญ่ตัง้ตระหงา่นท่ามกลาง
ธรรมชาตอินังดงาม จากป้อมนี้เองท าใหเ้หน็ภาพทวิทศัน์อนัสวยงามของเบือ้งล่างและอ่างเกบ็น ้าซนิวาล ี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงทีต่ัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบเชงิเขาของเทอืกเขาคอเคซสัใหญ่ทีม่คีวามสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานทีแ่ห่งนี้
เป็นแหล่งทีพ่กัผ่อนเล่นสกขีองชาวจอรเ์จยีทีจ่ะนิยมมาเล่นในเดอืน ธ.ค.-เม.ย. น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั 
Memorial of Friendship หรอือกีชื่อคอื Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานทีส่รา้งขึน้มาใน
ปี ค.ศ.1983 เพื่อเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความสมัพนัธอ์นัดขีองประเทศจอรเ์จยีและประเทศรสัเซยี โดยอนุสรณ์
สถานนี้ตัง้อยู่บน Devil’s Valley ระหว่างเมอืงกูดาอูรแิละคาซเบก ีเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญท่ีม่คีวามสวยงามมาก 
ภายในมกีารวาดภาพประวตัศิาสตรข์องประเทศจอรเ์จยีและ
ประเทศรสัเซยีและดว้ยความทีอ่นุสรณ์สถานแห่งนี้ตัง้เด่นเป็น
สงา่อยู่บนหุบเขาทีม่คีวามสวยงามของเทอืกเขาคอเคซสั 
ประกอบกบัตัง้อยูใ่กลถ้นนใหญ่ จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มผีูค้น
แวะมาเยีย่มเยยีนและถ่ายรปูกนัตลอดทัง้วนั จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองคาซเบกี Kazbegi โดยคาซเบกเีป็นชื่อเมอืง
ดัง้เดมิ ในปัจจบุนัไดเ้ปลี่ยนมาเป็นเมอืงสเตพานทส์มนิดา้ 
ตัง้อยู่บนความสงูจากระดบั 
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น ้าทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมอีากาศเยน็สบายตลอดทัง้
ปี โดยในฤดหูนาวจะหนาวจดัถงึลบ 5 องศาเซลเซยีสเลย
ทเีดยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่าน
เปลีย่นเป็น นัง่รถจี๊ป 4WD เพือ่ชมความสวยงามของโบสถ์
เกอรเ์กต้ี Gergeti Trinity Church ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในราว
ศตวรรษที ่14 หรอืมอีกีชื่อเรยีกกนัว่าทสมนิดาซามบีา 
Tsminda Sameba ซึง่เป็นชื่อเรยีกทีน่ิยมกนัของโบสถ์ศกัดิ ์
แห่งนี้สถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ขวาของแม่น ้าชคเฮร ีอยู่บน
เทอืกเขาของคาซเบก ี(การเดินทางมายงัสถานท่ีแห่งน้ี ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ซ่ึงเส้นทางอาจจะถกูปิดกัน้
ด้วยหิมะท่ีปกคลมุอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ  ซ่ึงอาจจะเป็นอปุสรรคแก่การ
เดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงความปลอดภยั
และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั)   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองกดูาอรีู Gudauri (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Gudauri Inn หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห้่ำ กดูำอรีู-กอร-ีบอรโ์จม ี
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองกอรี Gori (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงแห่งประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดวี่า
เป็นบา้นเกดิของโจเซฟ สตาลนิ ชาวจอรเ์จยีทีใ่นอดตีเป็นผูป้กครองสหภาพโซเวยีต ในยุคศตวรรษที ่1920 ถงึ 
1950 และขึน้ชื่อเรื่องความโหดเหีย้มในการปกครอง น าท่านชมพิพิธภณัฑท่์านสตาลิน Stalin Museum ซึง่
รวบรวมเรื่องราว และสิง่ของต่างๆ ของสตาลนิเอาไว ้รวมไปถงึตวัอาคารทีส่ตาลนิเกดิดว้ย ภายในพพิธิภณัฑส์ตา
ลนิ มกีารจดัแสดงประวตัชิวีติของสตาลนิทีใ่ชใ้นระหว่างในช่วงทีม่ชีวีติอยู่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมืองถ า้อพุลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave Town หนึ่งในเมอืงถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จยี ทีม่หีลกัฐานการตัง้ถิน่

ฐานในดนิแดนแถบนี้กนัมานานแลว้กว่า 3,000 ปี ก่อนช่วง 500 ปีก่อนครสิตกาล - ค.ศ.500 เมอืงนี้เป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนาและวฒันธรรมและมคีวามเจรญิถงึขดีสุดในชว่งครสิตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกล
ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่13 และถูกปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้ง ชมศาสนสถานทีม่หีอ้งโถงขนาดใหญท่ีช่าวเพเกน้ Pagan 
ใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นลทัธบิูชาไฟ เป็นลทัธขิองคนในแถบนี้ก่อนทีศ่าสนาครสิตจ์ะเขา้เมื่อ 1,700 ปีก่อน 
และยงัมหีอ้งต่างๆ ซึง่คาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแกข่องชาวครสิตท์ีส่รา้งขึน้ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่9  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ บอรโ์จมี Borjomi เมอืงตากอากาศเลก็ๆในหบุเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จยี มปีระชากรอาศยัอยู่
ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกในเรื่องน ้าแร ่โดยน ้าแร่ยีห่อ้บอรโ์จมไีดม้กีารบรรจุ ณ ธารน ้าแร่
บรสุิทธิท์ีไ่หลรนิจากยอดเขาบาคุเรยีนี Bakuriani Mountain และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดตี
ชาวเมอืงเชื่อกนัว่าจะท าใหม้สุีขภาพแขง็แรงและสามารถรกัษาโรครา้ยได ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)   

  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Borjomi Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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วนัทีห่ก บอรโ์จมี-คไูทซี-บำทูมี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านชมสวนบอรโ์จมี Borjomi Central Park สถานทีท่่องเทีย่ว และพกัผ่อนของชาวเมอืงบอรโ์จมทีีน่ิยมมา
เดนิเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด จากนัน้น าท่านขึ้นกระเช้าสู่จดุชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์

โจมอีสิระใหท้่านเกบ็ภาพววิทวิทศัน์ธรรมชาตจิากมุมสงูตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคไูทซี 
Kutaisi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  เมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่12-13 
ของอาณาจกัรโคลซสิ Colchis หรอือาณาจกัรจอรเ์จยีนโบราณ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมอารามจลีาติ Gelati Monastery ของเมอืงคไูตซ ีถกูคน้พบในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่12 ซึง่ทางองคก์าร

ยเูนสโกไดป้ระกาศใหอ้ารามจลีาตเิป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1994 ภายในบรเิวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคอืโบสถ์
เซนต ์นิโคลาส และโบสถ์เซนตจ์อรจ์  ซึง่ในโบสถ์เซนตน์ิโคลสันัน้ มภีาพเขยีนสเีฟรสโกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบัครสิต์
ศาสนาทีส่วยงามตระการตามากมายหลายภาพและยงัคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทีส่ าคญัตรงบรเิวณโดมขนาดใหญ่ของ
โบสถ์ซึง่เป็นภาพพระแม่มารนีัน้ ใชก้ระเบือ้งโมเสกสทีองประดบัประดากว่า 2 ลา้นชิน้  จากนัน้น าท่านชมวิหารบา 
กราติ Bagrati Cathedral โบสถ์ทีแ่สนสวยงามตัง้อยู่บนเนินเขา Ukimerioni ซึง่ท่านสามารถมองเหน็ทศันียภาพ
เมอืงคไูตซทีีส่วยงามไดโ้ดยรอบ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองบาทมูี Batumi (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลบนชายฝัง่ตะวนัออกของทะเลด า เป็นเมอืงหลวงของอตัจารา เป็นสาธารณรฐัอสิระที่
ปกครองตนเองอยู่ทางดา้นตะวนัตกของประเทศจอรเ์จยี เมอืงบาทมู ิเป็นเมอืงทีม่ที่าเรอืส าคญั ขนาดใหญ่  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Best Western Hotel Batumi (5*)หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีเ่จด็ บำทูมี-ล่องเรือทะเลด ำ-รปูปัน้อำลีและนิโน-เดินเมืองเก่ำ-ช้อปป้ิง-สนำมบินบำทูมี 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืส าคญัขนาดใหญ่ เพื่อน าท่าน ล่องเรือในทะเลด า ชมอา่วเมอืงบาทมู ี(Black Sea) เหตุที่
ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลด า ทีไ่ดช้ื่อว่าทะเลด ากเ็พราะดนิโคลนชายฝัง่และดนิทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสดี า อนั
เน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ หรอืทีเ่รยีกว่าก๊าซไขเ่น่า สารเคมตีวันี้เกดิมาจากแบคทเีรยีทีอ่ยู่ในทะเลผลติก๊าซ
ไขเ่น่าขึน้มา เมื่อไปจบักบัดนิโคลน  หรอืทรายชายฝัง่  จงึท าใหด้นินัน้เป็นสดี า ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็
ภาพบรรยากาศและชมความสวยงามของอ่าวเมอืงบาทมู ีจากนัน้ แวะชมและถ่ายรปูกบัรปูป้นัอาลีและนิโน Ali 
and Nino Moving Sculptures รปูปั้นสงู 8 เมตร รมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวได ้สรา้งขึน้เพือ่แสดงถงึความรกั
หนุ่มสาวต่างเชือ้ชาตแิละศาสนาและแสดงถงึสนัตภิาพระหว่างประเทศจอรเ์จยีและอารเ์ซอไบจนัดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมบรรยากาศ ย่านเมอืงเก่า ชมจตัุรสัปิแอสซ่า Piazza Square สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.2009 เป็นอาคารทีไ่ดร้บั

การออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงัชาวจอรเ์จยี Vazha Orbeladze สรา้งดว้ยสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและ
จนิตนาการนิทานท าใหเ้มอืงนี้มคีวามน่ารกัและในปี 2011 ทีผ่่านมาไดเ้ริม่ปรบัปรงุเพื่อใหเ้ป็นแหล่งบนัเทงิและ
พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหมข่องเมอืงประกอบไปดว้ยภตัตาคาร ,โรงแรม , ไนทค์ลบั ฯลฯ และชม Europe Square อกี
หนึ่งจตัุรสัทีส่ าคญัประจ าเมอืง จากนัน้มเีวลาใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้จากตลาดผลไม ้รวมถงึใหท้่านชอ้ปป้ิงทีห่า้ง  
เมโทร ซิต้ี มอลล ์Metro City Mall หา้งใหญ่ประจ าเมอืงเพื่อเลอืกซื้อสนิคา้ราคาถูก 

17.00 น.  ให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินบาทูม ี
20.55 น.  ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมี โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK393 
22.00 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับุล ประเทศตุรกี จากนัน้ให้ท่านเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีแ่ปด สนำมบินอิสตนับุล-สนำมบินสุวรรณภมิู 
01.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับุล โดยสายการบิน Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK068 
15.20 น.  เดินทางถึง เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ
มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ  

หรือสถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   
บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

หมายเหตุ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในจอรเ์จียอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น 

- อนุสาวรีย,์ โบสถแ์ละสถานท่ีส าคญั ปิดในวนัส าคญัทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัอ่ืนๆ อาจปิด
โดยไม่ไดม้ีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมท่ีเป็นแขกของรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐับาล, หรือกรณีท่ีผู้ปกครอง
รฐัเข้าเยี่ยมชม อาจปิดโดยไมไ่ด้มีการแจ้งลว่งหน้า เป็นต้น 

- เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีเคยถกูปกครองจากหลายเชื้อชาติทัง้รสัเซีย เปอรเ์ซีย มองโกเลีย  ดงันัน้อาหารส่วนใหญจ่ะ
ได้รบัอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกนั  

- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญใ่นจอรเ์จีย โดยเฉพาะมือ้กลางวนัอาจจะเร่ิมท่ีประมาณ 13.00-14.00 น. ส่วนมือ้ค า่เรว็
ท่ีสุดคือเร่ิมเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป 

- เน่ืองจากประเทศจอรเ์จียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทดอกซ์เป็นหลกัมาตัง้แต่ในอดีต ท าให้
ประเทศแห่งน้ีมีโบสถแ์ละวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม ซ่ึงเวลาเข้าโบสถห์รือวิหารต้องใช้ผ้าคลมุศีรษะ 
ดงันัน้กรณุาเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย หรือกรณีท่ีไม่ได้น าติดตวัไปทางโบสถห์รือวิหารจะมีผ้าคลุมให้ 
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อัตราค่าบริการ                          Gorgeous of Georgia 8 วัน 5 คืน (ทบิลิซี-่บาทูมี) - TK 

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ ราคาไม่รวมตั๋วโดยสาร 

13-20 พ.ค.2566 58,900 5,900 32,900 

10-17 มิ.ย.2566 58,900 5,900 32,900 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในจอรเ์จีย ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกว่า 20 ท่าน  **ไมม่รีาคาเดก็** ตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ
บรษิทัฯ และจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Turkish Airlines เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อสิตนับุล-ทบลิซิี ่// บาทมู-ีอสิตนับุล-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 30 กโิลกรมั / ท่าน (และส าหรบัถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั / 
ท่าน) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋โดยสาร 
หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีาร
ช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่19 ธ.ค.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่
เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานที,่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, หวัหน้าทวัร์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางใน

ต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ / หวัหน้าทวัร์ทีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 2 ขวด (จ านวน 6 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,000,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ 

ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทั
ประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้่ายระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ19 หรอืเทีย่วบนิล่าชา้ ทรพัยส์นิสญูหายหรอื
เสยีหายและเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรมอาจมี

ใหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ย

อื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ 
(ส าหรบัต่างชาต)ิ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที่
ทางบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได ้

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีทีส่ายการบนิ / 
ประเทศปลายทางตอ้งการ) 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (กรณีทีป่ระเทศไทย
ตอ้งการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอืน่ๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด (อาจมี
การเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
 

การช าระเงิน   

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน  20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

 

การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

เกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น
อื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออก

บตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ 
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หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์
ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการ
บนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย

การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบ
ใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่อง
การสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, 
และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้
ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตาม
เงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผล
ท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation 
Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน์ี้เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศไม่
ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดสากล รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้ขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจไมม่ี
ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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